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 تغيير نام دسته جمعي فايلهاي تصويري 

  خواهيد تغيير نام دهيد انتخاب كنيد ابتدا تمام عكسهايي را كه مي
  .اي خالي عكس اول و دوم كليك كنيدضنگه داشته ايد، بين فپايان را   Shiftدر حالي كه دكمه ي 

   .و در آخر نتيجه را ببينيد)   ( My Picture مثال ، كنيد  Renameروي اولين عكس كليك سمت راست كرده سپس آنرا 
  . اين ترفند در مورد هر نوع فايل به كارمي رود و فقط در مورد فايلهاي تصويري نيست

    مودم  يكردن صداقطع نحوه  

ي مشكل ول .خوابي به سرتان مي زند و تصميم مي گيريد به اينترنت وصل شويد همه اهل خانواده خوابيده اند ولي شما بي شب
ولي نگران نباشيد راه حل ساده اي ... كوچكي وجود دارد ، بله صداي شماره گير مودم ممكن است همه اهالي خانه را از خواب بپراند و 

  . وجود داردبراي اين مشكل 
ه اي با عنوان پس از ظاهر شدن پنجر. اي كه براي ارتباط ايجاد كرده ايد كليك كنيد  Connectionبراي اين كار زماني كه روي 

Connect  پيش از آن كه دكمهDial ابتدا دكمه  ، را براي برقراري ارتباط بزنيدProperties پنجره اي با عنوان . را فشار دهيد
Properties در قسمت . مي شود  ظاهرGeneral در بخش  Connect using دكمه Configure در پنجره  .را فشار دهيد

Modem Configuration گزينه مت پايين پنجرهدر قس Enable Modem Speaker  را غير فعال كنيد و در نهايت پس از
تان را نخواهيد شنيد و كسي  ديگر صداي شماره گيري مودم. را براي اتصال به اينترنت فشار دهيد Dialتاييد تمامي پنجره ها، دكمه 

 . هم در خانه بخاطر صداي مودم از خواب نمي پرد

  يطوالن ينترنتيا يرسهاكوتاه كردن آد 

طور به  نيروزمره و هم يكاربردها يگونه آدرس ها برا نيا. ديا دهيد او پر از اسلش و نقطه ر يطوالن يآدرس ها زيشما ن مطمئنأ
 يآدرس ها نيا ديتوان يكه با استفاده از آن م ميكن يرا به شما معرف يروش ميترفند قصد دار نيدر ا. مشكل اند اريخاطر سپردن بس

 .رفت ديبلند خواه يكوتاه به همان آدس ها يآدرسها نيكه با وارد كردن ا ديكن ليكوتاه و مختصر تبد ييابه آدرسه ار يطوالن
 :كار نيا يبرا

 .ديبرو http://tinyurl.com تياست به سا يكاف •
 .ديخود را وارد كن ي، آدرس طوالن Enter a long URL to make tinyدر قسمت  سپس •
 .ديكن كيكل Make Tinyurlكمه د يرو سپس •
  .ديكن افتيدر tinyurl شونديآدرس كوتاه شده خود را با پ يسادگ نيهم به •

  و اينترنت ترفند هاي كامپيوتر
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 افزايش سرعت دانلود فايل در اينترنت 

قابل توجه افرادي كه هنوز سرعتهاي  . در اينجا به معرفي يك روش جالب و موفق براي افزايش سرعت دانلود در اينترنت مي پردازيم
  .را هنوز تحمل مي كنند Dial Upكم 

  
  :براي انجام اين كار 
 customize desktopوارد گزينه  desktopشده و سپس در پنجره  Propertiesدر دسكتاپ، كليك راست كرده و وارد گزينه  

  .برويد propertiesرا انتخاب كنيد و به بخش   Webشويد و سپس منوي 
  . را فعال كرده و عدد آن را زياد كنيد limit hard-disk usage for this page toگزينه    Downloadدر تب 

 .است و واقعا سرعت دانلود را افزايش مي دهد XPاين ترفند جالب و مخفي در رابطه با ويندوز 

  

  استفاده از كليد هاي ميانبر  

 يدهايكل نينرم افزارها ا يگفت تمام توان يم .است انبريم يدهايآنها توسط كل عيعملكرد سر يكاربران حرفه ا ياز نشانه ها يكي
 يموجود در بسته نرم افزار انبريم يدهايكل يتمام يم به معرفيترفند قصد دار نيدر ا. سهولت كار كاربران دارا هستند يرا برا انبريم
در زمان  ديخواه ياگر م. ميبپرداز كينحوه عملكرد هر  نيو همچن... و  Excel , PowerPoint , Word يبرنامه ها يبرا سيآف

 . ديرارا به خاطر بسپ دهايكل نيا ديكن ييخود صرفه جو
 

 :يعموم يدهايكل •
 Ctrl+N :يك سند جديد ايجاد •
 Ctrl+O :يك سند متفاوت فراخواني •
 Ctrl+F6 :ميان سندهاي باز حركت •
 Ctrl+S :سازي يك سند ذخيره •
 Ctrl+P :يك سند چاپ •
 Ctrl+W  :يك سند بستن •
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 :بر حركت در سندميان كليدهاي •

 Ctrl+و جهت نماي چپ  Ctrl+جهت نماي راست  : كلمه يك •
 Ctrl+و جهت نماي پايين  Ctrl+جهت نماي باال  : پاراگراف يك •
 Ctrl+Home :يك سند ابتداي •
 Ctrl+End :يك سند انتهاي •
 Ctrl+Del :مكان نما)بعد(كلمه يا عبارتي در سمت راست  حذف •
 Ctrl+Backspace :مكان نما)قبل(ت كلمه يا عبارتي در سمت راس حذف •
 Ctrl+Page up :مكان نما به باالي صفحه نمايش حركت •
 Ctrl+Page down : مكان نما به پايين صفحه نمايش حركت •

 

 :هاي ميانبر كار با متن كليد •
o جهت نماي راست اشاره گر كليد :كاراكتر سمت راستي انتخاب+Shift 
o جهت نماي چپ داشاره گر كلي :كاراكتر سمت چپي انتخاب +Shift 
o جهت نماي راست كليد :يك واژه انتخاب+Shift+Ctrl 
o يك سطر انتخاب : Shift+End 
o كليد جهت نماي پايين :يك پاراگراف انتخاب+Shift+Ctrl 
o تمام سند اتنخاب: A+Ctrl 
o به يك صفحه مشخص رفتن: G+Ctrl 

 

 كليد هاي ميانبر ويرايش متن •
 

o اشاره گر :كاراكتر قبلي حذف Backspace 
o ن قرار دارد يا متني كه انتخاب شده استآكاراكتر كه اشاره گر روي  حذف: Delete 
o واژه قبلي اشاره گر حذف: Ctrl+ Backspace 
o كاراكتر بعدي اشاره گر حذف: Ctrl+Delet 
o و حذف متن انتخاب شده يكپ: Ctrl+X 
o گرفتن از متن انتخاب شده كپي: Ctrl+C 
o متن كپي شده الصاق: Ctrl+V 
o اماليي يك سند بررسي: F7 
o متن در سند يافتن: Ctrl+F 
o متن در سند جايگزيني: Ctrl+H 
o عملUndo : Ctrl+Z 
o عمل Redo : Ctrl+Y 
o سطر و انتقال به سطر بعدي پايان: Enter 
o به سمت پايين در  حركتTab : Outline 
o تورفتگي سطر اول پاراگراف يا پرش به ايستگاههاي پرشي درج: Tab 
o فزودن سطر جارييا ا حذف: Ctrl+0 
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 :ميان بر قالب بندي متن كليدهاي •

  
 

o قلم تغيير : F+Shift+Ctrl 
o اندازه قلم تغيير : P+Shift+Ctrl 
o كردن قلم رنگ پر: B+Ctrl 
o كردن قلم ايتاليك:  I+Ctrl 
o خط دار كردن قلم زير: U+Ctrl 
o زير خط دار كردن قلم دو: D+Shift+Ctrl 
o رقالب بندي كاراكت حذف: Space Bar+Ctrl 
o 1 :خطوط تنها پاراگراف فضاي+ Ctrl 
o 2 :دو برابر خطوط پاراگراف فضاي+ Ctrl 
o 5 :برابر خطوط پاراگراف 5/1 فضاي+ Ctrl 
o بندي وسط پاراگراف تراز: E+Ctrl 
o بندي چپ پاراگراف تراز: L+Ctrl 
o بندي راست پاراگراف تراز: R+Ctrl 
o بندي از دو طرف پاراگراف تراز: J+Ctrl 
o كردن پاراگراف از چپ برجسته: M+Ctrl 
o راست كردن پاراگراف از برجسته: M+shift+Ctrl 
o قالب بندي پاراگراف حذف: Q+Ctrl 
o روز رساني فيلدها به: F9 
o روش نمايش فيلد منتخب تغيير: Shift+F9 
o روش تمام فيلدهاي سند تغيير: Alt+F9 
o يا افزايش اندازه قلم به اندازه يك رقم كاهش: +]Ctrl 
o اندازه قلم به اندازه پيش فرض قبلي يا بعدي تغيير: >+Ctrl+Shiftا< 
o حروف عادي به حالت دو زير خط و برعكس تبديل: D+Shift+Ctrl 
o حروف عادي به انديس دار پايين و برعكس تبديل: +=Ctrl 
o حروف عادي به انديس دار باال و برعكس تبديل: +=Ctrl+Shift 
o ه حروف كوچك يا بزرگابتداي كلمات ب تبديل: AK+shift+Ctrl 
o قلم جاري تغيير: F+Shift+Ctrl 
o قلم جاري تغيير: F+Shift+Ctrl 
o اندازه قلم جاري تغيير: F3+Shift 
o تو رفتگي از سطر بعدي ايجاد: P+Shift+Ctrl 
o تو رفتگي سطر بعدي حذف : T+Ctrl 
o تو رفتگي سطر دوم حذف: T+Shift+Ctrl 
o همه سند انتخاب: A+Ctrl 
o يك شكستگي سطري درج: Enter+Shift 
o به سطر يا صفحه بعدي انتقال: Ctrl+Enter 
o يا پنهان نمودن عاليم شكارآ: H+Shift+Ctrl 
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 :ميان بر صدا كليدهاي •
 

o روشن نمودن ميكروفن/خاموش: Winkey+V 
o بين دو حالت ديكته و فرمان صوتي انتقال: Winkey+T 
o كردن حالت تصحيح فعال: Winkey+C 

 
 :ميان بر منوها كليدهاي •

o شدن اولين عنوان نوار منو فعال: ALT 
o يشدن منو فعال File  :Alt + F   
o يشدن منو فعال Edit: Alt + E  
o يشدن منو فعال View:Alt + V  
o يشدن منو فعال Insert : Alt + I  
o يشدن منو فعال Format : Alt + O  
o يشدن منو فعال Tools : Alt + T  
o يشدن منو فعال Table : Alt + A  
o يشدن منو فعال Windows :Alt + W  
o يشدن منو فعال Help : Alt + H  

  

  تايپ اعداد كسري در نرم افزار ورد 
  

 .  كه در كيبوردهاي كامپيوتر ديده نميشوند ¾و  ½، ¼براي وارد كردن اعداد كسري مانند 
 Numericبراي تايپ اعداد حتماً بايد از قسمت . ار بردرا به ك Alt+0188, Alt+0189, Alt+0190ميتوان به ترتيب كدهاي 

Pad كه در سمت راست كيبورد قرار گرفته است استفاده شود .  
 :براي مثال 

را  Altرا از اعداد سمت راست صفحه كليد بفشاريد ، سپس كليد  0189را از صفحه كليد را بفشاريد و نگه داريد ، و عدد  Altكليد 
 .رها كنيد

  

  روف نوشته شده از بزرگ به كوچك و برعكستغيير ح 
  

. قابل اجرا هست Microsoft Wordكه اين ترفند فقط در محيط نرم افزاري  دينكته را در نظر داشته باش نيقبل از هر چيزي ا
به حروف كوچك چنانچه بخشي از متن و يا تمام آن به اشتباه و يا عمداً با حروف بزرگ انگليسي تايپ شده و تصميم داريد آنها را 

 . تغيير دهيد
استفاده مجدد . را همزمان فشار دهيد تا متن به حروف كوچك تبديل شود Shift+F3هاي  است پس از انتخاب نوشته ها دكمه كافي

  .از همين كليدها بخش هاي انتخاب شده متن را به حروف بزرگ تبديل خواهد كرد



 مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  

   بايگاني و بستن همزمان چندين فايل باز در ورد 
 

  .براي بايگاني و يا خروج از چندين فايل باز بايد هر يك از آنها را به تنهايي بست معموالً
دو انتخاب . را باز كنيد Wordبرنامه  Fileرا نگاه داشته و منوي  Shiftقبل از خارج شدن كليد  ،چندين فايل همزمان باز باشد اگر

ل اضافه شده اند و با استفاده از آنها ميتوان تمام فايلها را همزمان بست و يا به منوي فاي Save Allو  Close Allديگر به نامهاي 
  .ذخيره كرد

  

    XP ندوزيو يبرا ييجادو اليشماره سر 
 
را فراموش كرده  اليشماره سر اي د؟ينداشته باش اريدر اخت يالي، شماره سر XP ندوزيآمده كه به هنگام نصب و شيپ زيشما ن يبرا ايآ

 كي يترفند قصد معرف نيدر ا د؟يبر شياز پ يكار دياما با آن هم نتوان ديابيب زين XP ندوزيمخصوص و اليشماره سر يحت ايو  د؟يباش
 يمربوط به چه سال ندوزيو ستيمهم ن! ديكن ستريرا رج XP يندوزهايو يتمام ديتوانيكه با استفاده از آن م ميرا دار ييجادو اليسر

پس اگر  ني، از ا ديرا به خاطر بسپار اليشماره سر نياگر ا نكهيجالب ا. دينصب كن ديتوانيرا م يندوزيهر و اليشماره سر نيباشد ، با ا
 ندوزيو يالهايشماره سر يتمام ييشد ، چرا كه گو دينابغه محسوب خواه ياز نظر او فرد ديكن صبن ندوزيهر كس و يبرا ديبخواه
XP دياستفاده كرده ا ييجادو الياز همان سر ديدانيكه خودتان م يدر صورت! ديرا حفظ هست. 
 .شوديم اليوارد كردن شماره سر ي، از شما تقاضا XP ندوزيو هيهنگام نصب اول به

 :عبارت است از ييجادو اليسر
 

Jbc46-q42fd-pggmc-kp38y-6mqd8 
 

 Paint ديريرا دست كم نگ ندوزيو  ! 
 حيرا به تفر يزمان يهمگ. شناسند يرا م ندوزيو يهمان نقاش اي Paintافزار ، مطمئنأ نرم  شرفتهيو چه پ يكاربران چه مبتد يهمگ

برنامه  نيا... و  Corel  ،Photoshopعكس همچون  شيرايو يحرفه ا ياما با آمدن نرم افزارها. ميبرنامه كوچك كرده ا نيصرف ا
 ييچرا كه توانا! ديرينرم افزار را اصال دست كم نگ نيا ميكن يم شنهادياما پ. گشته است ليتبد ييابتدا ارنرم افز كيكامأل به  گريد
 يكه اكنون به شما معرف يمخف يبا استفاده از ترفندها. شما پنهان مانده است ديبرنامه وجود دارد كه تاكنون از د نيدر ا يجالب اريبس

 دأيترفند را اك نيا. است ريتصو شيرايو يرفه اح ينرم افزارها يهايژگيكه جزء و ديانجام ده Paintرا با  ياعمال ديتوانيكرد م ميخواه
 . ميكن يم شنهاديبه شما پ

 
 .ديرا انتخاب كن Paintشده و  Accessoriesوارد  All Programsو سپس  Start ي، از منو Paintاجرا كردن برنامه  يابتدا برا

نمونه انتخاب  يعكس را برا كيباز شده  ديپنجره جدسپس در . ديرا انتخاب كن Open نهي، گز File ياز باز شدن برنامه ، از منو پس
 .عكس مورد نظر شما در برنامه باز شده است حاال .ديينما كيكل Openدكمه  يكرده و رو

 
 از عكس يزدن قطعه ا مهر •

 .دياز عكس را همانند مهر كردن تكرار كن يقطعه ا ديتوان يوجود دارد كه با استفاده از آن م يمخف تيقابل Paint در
از عكس با استفاده  يقسمت يسپس بر رو). نينقطه چ ليمستط( ديرا انتخاب كن Selectكار در داخل نوار ابزار برنامه ، ابزار  نيا يبرا

و رها  ديجابجا كن ديكرد جاديرا كه ا يليو مستط دينگه دار Ctrlدكمه  ياكنون دست خود را رو. ديكن جاديا ليمستط كياز موس 
 .تا قطعه عكس انتخاب شده همانند عمل مهر زدن تكرار گردد ديعمل را ادامه ده نياست ا Ctrlدكمه  يكه رو ناهمواره دستت. ديكن
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 از عكس يقطعه ا دنييسا •
كار در داخل  نيا يبرا. ديكل عكس بكشان يرو دنيياز عكس را همانند عمل سا يقطعه ا ديتوان ي، م يمخف تيقابل نياستفاده از ا با

 ليمستط كياز عكس با استفاده از موس  يقسمت يسپس بر رو). نينقطه چ ليمستط( ديرا انتخاب كن Selectنامه ، ابزار نوار ابزار بر
 يكه دستتان رو يتا زمان .ديجابجا كن ديكرد جاديرا كه ا يليو مستط دينگه دار Shiftدكمه  ياكنون دست خود را رو. ديكن جاديا

 . هد شدعمل تكرار خوا نيباشد ا Shiftدكمه 
 

 از عكس يو بزرگ كردن قطعه ا كوچك •
 يرييعكس تغ ياجزا گرياست كه د ياز عكس به شكل يوجود دارد كوچك و بزرگ كردن قطعه ا Paintكه در  يگريد يمخف تيقابل

از عكس با  يقسمت يسپس بر رو). نينقطه چ ليمستط( ديرا انتخاب كن Selectكار در داخل نوار ابزار برنامه ، ابزار  نيا يبرا . نكند
دكمه . ديرا بزن - و +  ياز دكمه ها يكيو  دينگه دار Ctrlدكمه  ياكنون دست خود را رو. ديكن جاديا ليمستط كياستفاده از موس 

 . كند يرا كوچك م يقطعه انتخاب -وCtrlرا بزرگ و دكمه  يابعكس قطعه انتخ+ وCtrl يها
 Brushبه فرض مثال در نوار ابزار ، ابزار . دياجرا كن زين ينقاش جاديا يابزارها يتمام يور ديتوان يترفند را م نيبه ذكر است كه ا الزم

 . تا نقطه بزرگتر شود دينگاه دار+ و  Ctrl يدكمه ها ياكنون دست خود را رو. دييرا انتخاب نما) قلم مو(
 

 ها لينشان دادن پسوند فا 
 

 :ديرا بخوان ريشود تر فند ز ياجرا م يرد و با چه بر نامه ادا يچه پسوند يليكه هر فا ديبدان ديخواه يم اگر
به قسمت  سپس. ديرا انتخاب كن Folder Option قسمت Tools يمنو در و ديرا باز كن My computerكار  نيا يبرا

Viewعالمت كنار  و ديبروHide Extensions For know File types ديآن بردار يكردن رو كيرا با كل. 
  :وبرنامه اجرا كننده آن ليوند چند فاپس يمعرف

.doc: يها ليفا World  

.xls: يها ليفاExcel 

.ppt: يها ليفاPower Point 

.pdf يها ليفا Acrobat Reader 

.nrg: يها ليفا  image برنامهNero 
 www.filext.com :تيبه ساآن را باز كرد  توانيچگونه م است و يهر پسوند مر بوط به جه برنامه ا ديبفهم نكهيا يبرا نيچن هم
مرتبط به آن  يو برنامه ها ليراجع به نوع فا يتا مشخصات كامل ديپسوند مورد نظر خود را وارد كن سپس در قسمت جستجو و ديبرو

 ديبدست آور
  

 ويندوز   Shutdownبراي  Shortcutساختن يك  
ترفند  نيبا استفاده از ا. باال ببرد ندوزيو Shutdownدر عمل  سرعت شما را تواند يكه م ميكن يرا به شما معرف يترفند ميقصد دار

 .ديخاموش ساز ميخود را به طور مستق وتريكامپ ،كيو با استفاده از آن و انجام عمل دوبار كل ديبساز Shortcut كونيآ كي ديتوانيم
 :منظور نيبد
 .را انتخاب كنيد Shortcut نهيگز Newدسكتاپ خود راست كليك كرده و از  يخال يبر روي فضا -1
 .را بنويسيد user.exe , exitwindowsعبارت ) ن مستطيل سفيد ايا هم( Command lineدر پنجره باز شده و قسمت  -2
 .ديكن كيكل Finishدكمه  يبر رو انيرا بزنيد و در پا Nextگزينه  -  3

  .  است ريامكان پذ 98 ندوزيترفند تنها در و نيبه ذكر است كه ا الزم

  .به جاي تايپ، به كامپيوترتان ديكته بگوييد 



 مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
  

 وترتانيبه كامپ Microsoft Wordنرم افزار  قياز طر ديتوان يكنم كه با استفاده از آن م يجذاب را به شما معرف يم ترفنديقصد دار
   شما يفرمانبردار آنها را برا سيو آف ديخوان ي، متون خود را م وتريكامپ كروفونيصورت كه شما با استفاده از م نيبد! دييبگو كتهيد
 .سدينو يم
از  ديكن ياستفاده م XP سيكه از آف يدر صورت. ديرا اجرا كن Microsoft Office Wordابتدا نرم افزار :بخش نياستفاده از ا يبرا
سته خوا سيآف CDسپس از شما  .ديكن كيكل Speech يبر رو Tools ياست از منو 2003شما  سيو اگر آف Format يمنو
به صورت  ديتوان يمراحل نصب ، شما م يپس از ط .دييرا نصب نما Speech recognition ديتوانين مآكه با قرار دادن  شوديم

 انيم نيو در ا دي، كلمات را بخوان ديكار خود را تست كن كروفونيم قياز طر سيفوق العاده آف يها تيو با استفاده از قابل يارياخت
 نهيگز يبر رو گردديم جاديكه ا يدر تولبار كتهيد تيقابل زاستفاده ا يبرا يآموزش لميپس از مشاهده ف .ديكن تيخود را تقو يسيانگل

Dictation  ايو Voice Command الزم به .ديرا كسب كن يبخش مهارت كاف نيكه در ا ديتوان يم نيتمر يبا اندك. ديكن كيكل
و با تلفظ  قيرا به صورت دق تكلما ديبا ييگو كتهيد ياست و برا ريامكان پذ يگلسبخش تنها به زبان ان نيذكر است كه استفاده از ا

 . ديينما انيب حيصح
 

 !اهوي تيسا لهيبه وس ريمتن به تصو ليتبد 
  
 كار استفاده نيمعمول تر نكاريا يبرا. ديكن ريتصو كيبه  ليتبد عأيمتن خود را سر ديآمده باشد كه قصد داشته باش شيپ يزمان ديشا

اما شما . كرد رهيذخ يرياست تا با وارد كردن متن ، آن را با فرمت تصو Photoshop اي Paint رينظ يكيگراف ياز نرم افزارها
 !ديينما ليتبد ري، متن خود به تصو اهوي تيدر سا يروش مخف كي قيطر زساده و ا يليخ ديتوانيم
 
 :ديرا در نوار آدرس وارد كن ريدرس زآ سپسو  ديخود را اجرا كن ينترنتيا مرورگر :نكاريا يبرا
 

http://l.yimg.com/img.sports.yahoo.com/static/bir/headline?txt=tarfandestan 
 
 ريبه تصو ديكه دوست دار يعبارت يستي، با يعالمت مساو يدر جلو tarfandestanعبارت  يآن به جا يآدرس باال ، در انتها در
  .ديمشاهده كن يريتا متن خود را به شكل تصو ديبزن Enter سپس .ديشود را وارد كن ليتبد

  

 !ديكه دوست دار يحافظه فلش به هر نام وينام درا رييتغ 
 

 .ديمربوط به آن شو Driverوارد  My Computerاز ظاهر شدن آن در  پس، ديوصل كن USBخود را به پورت  سكيفلش د ابتدا
باز  Notepadرا با  ليفا حال، ديرا انتخاب كن Text Document نهي، گز Newكرده و از  كياز صفحه راست كل يخال يفضا در
 .ديينما

 .ديوارد كن را label=Tarfandestan در خط دوم و ]autorun[در خط اول عبارت  سپس
 .ديرا انتخاب كن رديشما تعلق گ ويبه عنوان درا ديكه دوست دار ينام Tarfandestan يبه جا ديكن دقت
 .ديكن رهيذخ autorun.infبا نام  را ليفا حاال
 .ديجدا كرده و مجدد به آن وصل كن USBفلش را از  كبارياست  يتمام است ، اكنون كاف كار
 .دارد ينام اختصاص كيشما  سكيپس فلش د نيا از


